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Fotók: OSC Waterpolo Facebook
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Ezüstérmes az OSC
Hátraarc: mégsem kell
eladni az önkormányzati
lakásokat

Ahogy előző számunkban már beszámoltunk róla, a kormány olyan törvényjavaslatot készült benyújtani a parlament
elé, amely arra kötelezte volna az önkormányzatokat, hogy több tízezer bérlakást
nyomott áron „kényszerértékesítsenek”.
Az önkormányzatok kötelesek lettek
volna eladni a tulajdonukban lévő bérlakásokat azok bérlőinek a forgalmi érték
legfeljebb 30 százalékáért, sőt, a különféle
kedvezmények összeadódása esetén, akár
a 10,5 százalékáért. A törvénymódosítási javaslat országosan és kerületünkben is
komoly felháborodást keltett – ellenzéki
és kormánypárti városvezetők között egyaránt –, hiszen nemcsak megfosztotta volna
vagyonuktól a településeket, köztük Újbudát, de kiszolgáltatta volna a hátrányos
helyzetű bérlőket is a spekulációs felvásárlásoknak. Jelen pillanatban úgy tűnik,

a kormány visszakozik az országos méretű
tiltakozás miatt, így a napokban az eredeti javaslat minimalizált változatát fogadhatják el, ez csak a főváros világörökségi
helyszínnek minősülő területein lévő
ingatlanok eladására terjed ki.
Bár „felvizezett” módosító
kerül az országgyűlés elé, egy
Újbuda
képviselő-testülete
elé terjesztett határozati javaslat arra kérte fel a kerület
országgyűlési képviselőit, Simicskó Istvánt és Molnár Gyulát, hogy ne fogadják el a T/16223
irományszámon az Országgyűlésnek
beterjesztett, „A lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény módosításáról” szóló törvényjavaslatot. László Imre polgármester Facebook-bejegyzésében kifejtette: „A határozat előterjesztésének véleményezése során
a helyi kormánypárti frakció nem
támogatta a kezdeményezésünket, és az egyértelmű károk
ellenére is hallgatott a kérdésben. Az ilyen esetek mindig megmutatják, hogy kik
azok, akik a kerület érdekében dolgoznak, és kik azok,
akiknek fontosabb a politikai
lojalitás. Ahogy a választások
idején, most is meg tudjuk erősíteni
az akkor tett ígéretünket. Továbbra is küzdeni fogunk minden olyan kormányzati
törekvés ellen, ami az önkormányzati működés és a kerületi lakosok életének ellehetetlenítéséhez vezet.”

Virágos Újbuda: kikerültek a muskátlik az oszlopokra
A kerület számos
pontjára, összesen
324 oszlopra
kerültek muskátlik
Újbudán. A 360
négytagú virágtartó gondozása
és locsolása
folyamatos lesz.
A futónövények
a tervek szerint
október végéig
színesítik majd
a lakókörnyezetet.
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Ismét fizetős
a parkolás

A már érvényes kerületi
engedélyeket automatikusan
meghosszabbították

Nehéz évet zárt
a kerület
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Zárszámadás: drasztikusan
kevesebb pénzből,
de működni tudott Újbuda

Frici és Aranka:
a Karinthy-film

15

A tévéfilm forgatásának kulisszatitkairól Juhász Anna producerrel
beszélgettünk
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Újra fizetni kell
a parkolási zónákban

Irány a dzsungel: gyereknapra új játszótér
Bár lapzártánkkor a hivatalos átadásra még pár
napot várni kellett, május 28-án a kivitelező átadta
a gazdagréti Dzsungel játszótér kulcsát az önkormányzatnak, így gyereknapon már szabadon használhatták a kicsik a felújított parkot. Kipróbálhatták
a bambuszlabirintust, a trambulint, a hintákat
és a különböző korosztályoknak szánt tematikus
játékokat. A játszóteret a korábbiaknak megfelelően
éjszakára zárni fogják.

Újbuda meghosszabbította a várakozási hozzájárulások érvényességét
A május 20-i kormányzati
bejelentés után hivatalosan is
megszűnt a fizetős övezetekben
érvényes ingyenes parkolási
lehetőség. Így 2021. május
25-étől újra fizetőssé válik
a közterületi parkolás a kijelölt
zónákban.
A járványhelyzetben bevezetett ingyenes
parkolás mintegy tíz hónapos időszaka
a jelentős bevételkiesés mellett számos
forgalmi problémát is
okozott a kerületben.
A mostani változtatásról és parkolási rend
jelenlegi
helyzetéről
Hintsch György alpolgármester tájékoztatta
lapunkat.
Tavaly év elején hozta létre Újbuda Önkormányzata az Újbudai
Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.-t, így
a parkolásüzemeltetést már az önkormányzat saját tulajdonú cége végzi. Az új cég
folyamatosan vette át a korábban külsős
gazdasági szereplőkre bízott feladatokat,
2021. január 1-je után már a kerületi tulajdonú utakon is ellátta volna az üzemeltetési teendőket. Az önkormányzat célja, hogy
hatékonyabbá és átláthatóbbá tegye a gazdálkodást a korábbi gyakorlathoz képest.
– Úgy terveztük, hogy 2021-ben már jelentős megtakarítással és bevétellel zárhat

az Újbudai Parkolásüzemeltető Nonprofit
Kft. – mondta Hintsch György alpolgármester. – 2020. április 6. és július 1., valamint 2020. november 4. és 2021. május
24. között azonban a kormányrendeletnek
megfelelően ingyenessé vált a parkolás
a fizetős övezetekben. Ez Újbudának számításaink szerint havonta körülbelül 75
millió forint bevételkiesést jelentett, vagyis összesen mintegy 750 millió forinttal lett
szegényebb a kerület – tette hozzá.
Az ingyenes parkolás elrendelését nem
csak a bevételkiesés miatt tartja elhibázott
döntésnek az alpolgármester: a bevezetés

Akik már befizették
a 2021. évi hosszabbítási
kérelmekre a kétezer forintos
eljárási díjat, azoknak az
önkormányzat azt visszatéríti

éri meglepetésként őket a szeptemberi
csomag, nem vásárolnak feleslegesen
óvodai kellékeket, tanszereket.
2. Ahol csak lehetőség adódik rá, ott
a műanyag termékeket környezetbarát anyagokkal helyettesítjük (például
műanyag helyett textil tornazsákban készítjük össze a csomagot).
3. A csomagokból kikerült számos olyan
tárgy, amelyek sok évig használhatók,
mégis évente kaptak egyet-egyet a gyerekek.
4. Becsempészünk egy apró, játékos meglepetést a környezetvédelem jegyében.
Reméljük, sok gyerek és szülő tetszését
elnyeri majd a megújult csomag szeptemberben!
Addig is sikeres tanévzárást és jó
pihenést kívánok a nyárra minden
gyereknek és szülőnek!

Orosz Anna

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
• beázások javítása
pzET T
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kedvező
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Kedves szülők, figyelem!

egyenlítetteket banki átutalással. Az ös�szegek visszafizetése folyamatos, a hivatal a lakosság türelmét kéri. Új igények
esetében (új beköltözők, új gépjárművek)
a kérelmeket a https://parkolas.ujbuda.hu/
honlap „Várakozási hozzájárulások” menüpontjában leírtak szerinti feltételekkel
és módon lehet benyújtani.

ELVÁRÁSAINK:
• minimum 8 osztályos általános iskolai végzettség
• erkölcsi bizonyítvány
• foglalkozás egészségügyi alkalmasság
AMIT KÍNÁLUNK:
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkaviszony
• kiszámítható munkarend, munkabeosztás
• munkaidő : hétfőtől péntekig , szabad ünnepnapok
• alapbér bruttó 280.000 forint
• BKV bérlet
• negyedéves jutalom
• vidéki munkavállalóknak utazási támogatás

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest XI. kerület
JELENTKEZNI ÉS ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.
Árvai Norbert csoportvezetőnél
tel: +36 70 798 2490
e-mail: info@ujbudaparkolas.hu
A FELADAT:
Várakozó gépjárművek ellenőrzése, hogy
rendelkeznek-e megfelelő jogosultsággal
a várakozásra (pl. lakossági engedély, jegyváltás).
Amennyiben nem rendelkeznek engedéllyel, akkor pótdíj
megállapítása. Okos telefon segítségével a gépjármű
adatainak rögzítése, fényképezés, mobilnyomtatóval
pótdíj értesítés nyomtatása.

S

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

AZ ÚJBUDA PARKOLÁSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. MUNKATÁRSAT KERES
PARKOLÁS-ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

LÁ

A tanévkezdő csomagok tartalmát
június második felében ismertetjük,
többek között az Újbuda következő
számában, az Újbuda-honlapon
és az Újbuda Facebook-oldalon.

Így azoknak, akik ezek valamelyikére
jogosultak, most nem kell az engedélyek
ilyenkor szokásos meghosszabbításával
foglalkozniuk.
Akik már befizették a 2021. évi hos�szabbítási kérelmekre a kétezer forintos
eljárási díjat, azoknak az önkormányzat
azt visszatéríti – a postai úton befizetett
díjakat postai úton, az átutalással ki-

PARKOLÁSI ELLENŐR

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Megszaporodtak az utóbbi időben a különféle internetes adathalász-próbálkozások. Az egyik módszer az, hogy a Facebook üzemeltetőjének nevében küldenek
ki „2021-es Facebook Rewards” győztesének szóló üzeneteket magyar felhasználók e-mail címére. A levélben gratulálnak a győzelemhez és a nagy értékű
nyereményhez, amelyet néhány egyszerű
lépéssel lehet igényelni. E-mailen keresztül kapcsolatba kell lépni a „programigazgatóval”, majd megadni néhány

Mit kell tennie, ha adathalászlevelet
kapott?
• A levélre ne válaszoljon, törölje
a postafiókjából!
• Ha az adathalász-üzenet alapján befizetést indított, javasoljuk, hogy
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot
a számlavezető bankjával.
• Érdemes tájékoztatni az érintett vállalatot (amelynek a nevében a kéretlen
levelet küldték) az adathalász-kísérletről. A bejelentés módjáról a vállalat
hivatalos honlapján tájékozódhat.

Régi újbudai hagyomány, hogy a nevelési
év/tanév kezdetén óvoda- és iskolakezdő
csomaggal enyhíti a családok tanévkezdéssel járó terheit az Önkormányzat. Fontos
azonban, hogy kerületi hagyományainkat
időről időre átgondoljuk, és ha szükséges,
a kor szellemének megfelelően és az újbudaiak igényei szerint megújítsuk őket.
Ezért tavaly ősszel arra kértük a szülőket,
hogy egy online kérdőívben írják meg, mi
a véleményük a tanévkezdő csomagokról,
hogyan fejlesztenék a csomagok tartalmát.
Nagyon sok visszajelzést kaptunk a szülőktől, amit ezúton is köszönünk nekik!
A szülők véleménye nyomán idén számos
újítást vezetünk be az óvoda- és iskolakezdő csomagok kapcsán. Célunk az volt, hogy
a csomagokat környezettudatosabbá
tegyük, és a tartalmuk időben
ismert legyen a szülők számára. Ennek érdekében
a következő változtatásokat vezetjük be:
1. A szülők már júniusban tájékozódhatnak
a csomagok pontos
tartalmáról, így nem

Az önkormányzat
a járvány előtt, már
a 2021. évre vonatkozóan is,
több szakmai alapú módosítást tervezett a parkolási
rendszerben: a díjfizetős
övezet bővítését, zónásítást,
a várakozási engedélyek 365
napra történő időszakolását.
A kormány döntése miatt
azonban ezen változtatásokat
el kellett halasztani, a jelenlegi tervek szerint a díjköteles
övezet bővítésének megkezdése 2022-re tolódik.
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Facebookos
adathalászatra
figyelmeztet
a rendőrség

Az adathalászólevelekkel, üzenetekkel szemben a rendőrség az alábbiakat
tanácsolja:
• Mindig ellenőrizze a feladó e-mail
címét, valamint a kapcsolattartásra kijelölt e-mail címet. Ha azok már
látszólag sem az adott szolgáltatóhoz
tartoznak, akkor egyértelmű, hogy
kéretlen, adathalászlevelet kapott.
• Legyen óvatos és körültekintő, amikor
e-mailen kérik személyes adatait.
• Soha ne osszon meg a címzettekkel szenzitív adatokat, különösen
a bankkártyájaszámát, CVV-kódját
vagy a bankszámlájához tartozó információkat.

Idén zöldre vált
a tanévkezdő
csomag
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A XI. kerületi rendőrök
befejezték a nyomozást
G. Károly és N. Nikolett
ügyében, akik 2021. május 18-án az egyik újbudai
egészségügyi intézményben zsebeltek ki egy idős
személyt. A sértett észrevette, hogy a sorszámkiadó
automatánál a tolvajok meglopták, ezért azonnal segítségért kiáltott. A biztonsági
őrök, illetve egy tartalékos katona gyorsan utolérték és a helyszínen
tartották a két elkövetőt, majd átadták
őket a kiérkező rendőröknek. A helyszínen előkerült a sértett pénztárcája, benne
irataival és értékeivel. A beszerzett bizonyítékok, tanúvallomások és a lefoglalt
kamerafelvételek alapján az elkövetőket
a rendőrök zsebtolvajlás útján elkövetett
lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki, és előterjesztést tettek letartóztatásukra, amelyet
a bíróság egyikükkel szemben el is rendelt. A másik gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt várja az ítéletet. A BRFK
XI. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket
elvégezték, az iratokat pedig átadták
az illetékes ügyészségnek.

személyes adatot. A levél szövegezése
alapján úgy tűnik, mintha ezt az e-mailt valóban Önnek címezték
volna, így a tartalma is
valódi volna, ám az ilyen
és ehhez hasonló levelekkel csak megpróbálják átverni!
Az internetes tartalomszolgáltatók jellemzően nem
így veszik fel a kapcsolatot
a nyereményjátékban részt
vevő felhasználókkal, a nyertesektől pedig nem elektronikus levélben kérik személyes adataikat. Azon is érdemes elgondolkodni,
miként nyerhet olyan játékban, amelyikre sohasem jelentkezett.
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A helyszínen elfogták
a zsebtolvajokat

ÚJ

kék hírek

utáni első hónapokban kiderült, hogy a nagyobb forgalmú területeken ez komoly forgalmi fennakadásokat okozott. A kerület
olyan részein is állandósult a parkolóhelyek
hiánya, amelyek addig kevésbé voltak ezzel terhelve, folyamatos nehézséget okozva
az ott élők mindennapjaiban.
A Parkolásüzemeltető Kft. ez idő alatt
számos olyan tevékenységet végzett,
amellyel előkészítette az újraindítást. Ellenőrizték a parkolójegy-kiadó automatákat,
részt vettek a díjköteles övezet bővítéséhez
szükséges forgalomtechnikai tervek előkészítésében.
Sok kerületben a fizetős parkolás visszaállítása komoly logisztikai, kapacitásbeli
gondot okozott, hiszen az önkormányzatoknak néhány nap alatt reagálniuk kellett
a május 21-én közzétett határozatra (közben ráadásul egy munkaszüneti nap is
volt). A pünkösd utáni héten, ha a gépjárművezető nem fizetett várakozási díjat, akkor az azonnali büntetőcédula helyett csak
tájékoztatást kapott, amelyben felhívták
figyelmét a díjköteles parkolási rend vis�szaállítására.
Újbuda Önkormányzata, hogy ne tegyen
még több terhet az újbudaiakra, még
az ingyenes parkolás megszűnése előtt
úgy határozott: minden érvényes lakossági, gazdálkodói és egészségügyi várakozási hozzájárulás érvényességi idejét
meghosszabbítja 2022. március 31-éig.

RÉSZMUNKAIDŐS (6 ÓRÁS) ÉS NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Újbuda
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ÓVODÁK
ÉS BÖLCSŐDÉK
FELÚJÍTÁSA

213
MILLIÓ

155 millió forintból,
n a Lágymányosi Óvoda,
n a Szentimrevárosi Óvoda,
n a Szentimrevárosi Karolina Óvoda,
n az Újbudai Sasadi Óvoda,
n az Újbudai Dúdoló Bölcsőde,
n az Újbudai Szemünk Fénye Központi Bölcsőde,
n az Újbudai Mesevár Bölcsőde,
n az Újbudai Kuckó Bölcsőde,
n és az Újbudai Idősek Háza felújítása valósulhat meg.
58 millió forint értékben megújulhat három intézmény, az Újbudai Napraforgó Óvoda,
a Bóbita Bölcsőde és a Törökugrató Általános Iskola udvara is.

90

A társasházak az esetek nagy részében
önerőből nem tudják
megvalósítani azokat
a többmillió forint
összegű, feltétlenül
szükséges, esetenként
halaszthatatlan korszerűsítési, felújítási
feladatokat, amelyek
baleset-, illetve életveszély elhárítását
jelenthetik.

MILLIÓ

TÁRSASHÁZI
FELÚJÍTÁSOK
Összesen 10
helyszínen lenne
rendkívül fontos
felújítani, megjavítani a meglévő
csatornákat, 20
millió Ft értékben.

A GAZDAGRÉTI
TANUSZODA
KÖRNYEZETÉNEK
RENDEZÉSE
ÉS MŰFÜVES PÁLYA FELÚJÍTÁSA
A KŐVIRÁG UTCÁBAN
A kompenzáció összegéből Újbuda
a kerület sportintézményeinek fejlesztésére 28,6 millió forintot tervez
költeni.
Ebből az összegből megtörténhet:
a műfüves labdarúgópálya
felújítása a Kővirág utcában – 18,6 millió forint
értékben, és a Gazdagréti tanuszoda környezetének rendezése – 10
MILLIÓ
millió forintból.

30

MILLIÓ

n 16 utcában szeretné megnyitni
a kétirányú kerékpáros közlekedést
az önkormányzat.
n Kerékpárút kialakítása a Borszéki
utca és a Kondorosi út mellett.

Március 22-én Fürjes Balázs államtitkárral zajlott egyeztetést követően – tehát
több mint két hónapja – várja Újbuda a kormány válaszát arra, hogy a fejlesztési kompenzációként adható keretből, megkapja-e a 930 millió forintot vagy
sem.
A 2020 és 2021. évi kormányzati intézkedések miatti bevételkiesés illetve
többletkiadás 9,2 milliárd forintos összegéből a 10%-ot alig elérő 930 millió
forintot kér kompenzálni a kerület azokra a fejlesztésekre, amelyeket eleve
tervezett végrehajtani ebben az évben.
A fejlesztési kompenzáció elmaradása esetén a felsorolt beruházások
a közeljövőben biztos nem tudnak megvalósulni Újbudán:

28,6

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK:
n
n
n

Önkormányzati épületek felújítása – 20 millió
Szabályozási tervek – 30 millió
Intézmények eszközbeszerzése – 10 millió

EGÉSZSÉGÜGYI
FEJLESZTÉSEK
Jelentős beruházás a kerületben
a Gyermekegészségügyi Központ
és Egynapos Sebészet. A remélt
kompenzációból erre 318 millió forintot kíván az önkormányzat fordítani.
Három rendelőt
is felújítana Újbuda,
összesen 70 millió
forint értékben:
n Albertfalva u. 3.
n Menyecske u. 17.
n Gazdagréti tér 5.

388
MILLIÓ

Költségvetési módosítással
garantálná a fejlesztéseket
Molnár Gyula
Törvénymódosító javaslatot adott be az országgyűlésben
Molnár Gyula, Újbuda parlamenti képviselője. A tételes
javaslatban a képviselő a 2022-es központi költségvetés
kiegészítéseként garantálná azokat a forrásokat, amelyeket
Újbuda Önkormányzata kért a kormánytól kompenzációként konkrét kerületi fejlesztésekre (lásd összeállításunkat).
Molnár Gyula a törvénymódosító indoklásában kifejti: a főváros legnagyobb lélekszámú kerületeként,
Újbudát különösen erősen sújtja a járványhelyzet okozta – és az emiatt elrendelt kormányzati intézkedésekből
származó – bevételkiesés, illetve többletkiadás. Mind
ezek eddig több mint 9,2 milliárd forintnyi mínuszt jelentenek az újbudaiaknak. 2021 márciusának végén a ke-

rület költségvetésének módosítására volt szükség, mivel
az iparűzési adóból, parkolási díjakból, nem lakás célú
helyiségek bérbeadásából, közterületek bérbeadásából
származó bevételek csökkenése újabb, több mint másfél
milliárdos lyukat eredményez benne. Emiatt kormányzati kompenzáció folyósítása vált szükségessé, ennek
hiányában a kerület nem tudja folytatni a már megkezdett beruházásokat, nem lesz lehetőség újak indítására.
A még nem törölt, ám most veszélybe került beruházások
kiemelten fontos területeket érintenek (egészségügy, oktatás, lakhatás, sport). Az önkormányzat szerint 930 119
000 forint kompenzáció kellene mindehhez, amelyet jelen módosító biztosít az újbudai lakosoknak.

60

MILLIÓ
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Újbuda Önkormányzata tavaly
a koronavírus-járvány miatt
kialakult rendkívüli gazdálkodási környezetben is ellátta
feladatait – derül ki a képviselő-testület elé terjesztett
zárszámadásból.
A 2020-as évet az önkormányzatok életében is a koronavírus-járvány miatt hozott
intézkedések határozták meg. A kormány
magához vonta a teljes gépjárműadó-bevételt – mint azóta kiderült, ez így is marad –,
az önkormányzatok nem vethettek ki adót
a reklámhordozókra, az idegenforgalmi
adót felfüggesztették. A budapesti kerületeknél csak az építmény- és telekadó maradt meg teljes körűen. Újbudán megnövelt
kapacitással hajtották be a kintlévőségeket,
ezért az ezekből az adónemekből származó
bevétel meghaladta a tervezettet.
A veszélyhelyzet gazdasági hatásai
és a kormány lépései miatt, valamint
az óvatos gazdálkodás okán tavaly áprilisban módosítani kellett a kerület 2020. évi
költségvetését. Az önkormányzat közel 3
milliárd forint veszélyhelyzeti céltartalékot képezett a bevételkiesések ellentételezésére, a többletkiadások fedezetére, szem
előtt tartva, hogy megmaradjanak a munkahelyek, elsőbbséget élvezzen a zavartalan
működés, a járvány elleni védekezés. (Újbuda több mint 150 millió forintot költött
védőfelszerelések, védőeszközök, fertőtlenítőszerek, tesztek beszerzésére, az egészségügyi dolgozók és az önkormányzati
munkatársak tesztelésére – a szerk.)
Júniusban felül kellett vizsgálni
a költségvetés bevételeinek teljesíthetőségét, hiszen azok – köztük
a gépjárműadó, az idegenforgalmi adó, a parkolási bevételek,
a különféle bérleti díjak – ös�szesen 1 milliárd 164 millió 62
ezer forinttal csökkentek. Ezt a veszélyhelyzeti céltartalékból lehetett
kompenzálni. Októberben a Fővárosi
Önkormányzat adatai alapján összesen
2 milliárd 245 millió 273 ezer forint bevételkiesést prognosztizált Újbuda. A költségvetés egyensúlya, valamint a fizetőképesség megőrzése érdekében minden nem
kötelező kiadást csökkenteni vagy törölni
kellett.
A további bevételkiesések miatt decemberben újabb, 413 506 000 forintos átrendezést kellett végrehajtani, főleg az elmaradó
feladatok kiadási előirányzatai terhére.
A bevételi elmaradásokat más sorokon teljesült többletekkel rendezték.

Nehéz évet
zárt a kerület
Zárszámadás: a bevételkiesések ellenére
is ellátta feladatát az önkormányzat

Sebészet a Szent Kristóf Szakrendelő
melletti üres iskolaépület átalakításával.
A 2020 augusztusában lezárt első szakasz
után az állami támogatás bizonytalanná
vált, mivel az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) úgy értelmezte, hogy azt
a Fővárosi Önkormányzatnak kell folyósítania abból az 50 milliárd forintos központi költségvetési támogatásból, amelynek
fejében Budapest elfogadta a 150 milliárd
forintba kerülő atlétikai stadion megépítését. Miután László Imre polgármester jelezte, hogy kész jogi útra terelni az ügyet,
az EMMI a támogatási szerződés megkötése után decemberben átutalta a beruházás
folytatásához megítélt bruttó 1 219 680 000 forintot.

millió forintot fordított a szakrendelőben,
valamint a háziorvosi rendelőkben felújítási, karbantartási munkálatokra, műszerek és orvosi berendezések beszerzésére.
2020-ban a koronavírus-járvány elleni
védekezés során az önkormányzat 103 millió forint összegben nyújtott támogatást védőfelszerelésekre a szakrendelőnek.

turális és a szakkollégiumos pályázatok sikeresen lezajottak, fennmaradt a művészeti
ösztöndíjrendszer és a Papp László sportolói ösztöndíj. Elkészült Újbuda 2021–2025ös sportkoncepciója, illetve esélyegyenlőségi programja, valamint új sportrendelete.
Folytatódott az Újbuda 60+ Program, a járványhelyzetben jellemzően online módon.

Gyermekintézmények,
oktatás, kultúra

Településfejlesztés

Az önkormányzat tavaly is megteremtette
a működési feltételeket az irányítása alá tartozó óvodákban. Az óvodákban, valamint
a szociális és gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatottaknak összesen mintegy
300 millió forintot fizettek ki újbudai pótlék
címen, illetve bérkiegészítésekre.

A nehéz év ellenére
elvégzett feladatok

Közel 3,9 milliárd
forintos kiesés
2020-ban

BICIKLIUTAK
FEJLESZTÉSE

ÉS CSATORNAFELÚJÍTÁSOK

120
MILLIÓ

PARKÉS JÁTSZÓTÉRÉPÍTÉS
Újbuda Önkormányzata 120 millió forintos beruházással tervezi megújítani Kelenföld egyik
legkedveltebb játszóterét, a Nagykikindát.

Egészségügyi
fejlesztések

Az önkormányzat beruházásában, állami
támogatással épül meg az Újbudai Gyermekegészségügyi Központ és Egynapos

A Szent Kristóf Szakrendelőnek nyújtott
újbudai egészségügyi támogatás tavaly
180 millió forinttal egészítette ki az ott
dolgozók jövedelmét, a munkaerőpiaci
helyzetben fontos volt segíteni a munkatársak megtartását. 2020. november 1-jétől az alapellátási igazgatóság munkáját
havi 1,2 millió forint bér- és járulékköltséggel támogatta a kerület, ami az átmenetileg megüresedő körzetek esetében
jelent plusz segítséget. Kiemelt cél volt
az ultrahangvizsgálatok várólistájának
mérsékelése, ezért 4,7 millió forint értékben plusz kapacitást teremtettek. Mindezeken felül az önkormányzat összesen 66

A Főépítészi Igazgatóság elindította Újbuda településfejlesztési koncepciójának
tervezését, a tervezett Új-Duna híd Újbudát érintő szakasza építési szabályzatának
készítését, valamint a Ferencváros–Kelenföld kerületi építési szabályzatának,
továbbá a Galvani út–Solt utca–Kondorosi
út–Sáfrány utca–vasútvonal–kerülethatár
által határolt terület kerületi építési szabályzatának felülvizsgálatát.

(a teljesség igénye nélkül):

Kerületi pályázat alapján 350 általános, illetve középiskolai diák kapott tanulmányi
ösztöndíjat az utóbbi két tanévben.
A veszélyhelyzetben alapvetően az iskolákban tartották meg a nyári napközis táborokat, a kerület forrást adott a programok
közlekedési költségeihez.
Az önkormányzat biztosította az iskolákban, illetve az irányítása alá tartozó
költségvetési szerveknél a közétkeztetést,
emellett forrást nyújtott az iskolákhoz kapcsolódó önként vállalt feladatokhoz.
Az elvonások miatt visszaesett a kultúrára és a sportra fordítható összeg, ám
a sportegyesületi, a civil működési, a kul-

n

Lezajlott a Bóbita Bölcsőde
férőhelybővítése, a bruttó
320,5 millió forintos beruházást
224 millió forinttal támogatta
a központi költségvetés.

n

A Ménesi u. 41. alatti társasházban kialakított Mini
Bölcsődében nyolc gyermeknek
hozott létre férőhelyet az önkormányzat, ez bruttó 55 millió
forintba került.

n

Madárhegyen leburkolták a kerületi kezelésű földutakat, eleget
téve a Miniszterelnökséggel
kötött támogatási szerződésnek.

n

A képviselő-testület elfogadta
a kerület új parkolási koncepcióját, és megalakult az Újbuda
Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...

...melanomának nevezzük a festéktermelő sejtek rosszindulatú
burjánzását. Rendkívül fontos, hogy minél hamarabb diagnosztizálják ezt a betegséget, mert nagyon könnyen képez áttétet
a nyirokcsomókban, májban, agyban, tüdőben. Különösen azok

A BUdAI MAGÁnORVOSI CenTRUM
várja Önt minden reggel 6 órától,
Savoya parki laborunk
reggel 7 órától, már szombaton is!

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK
m Gyors leletközlés, kedvező árak,
folyamatos akciók!
m Elérhető vérvétel csecsemők és
kisgyermekek számára is!
MIndeZ ITT A KeRüLeTBen!

RendeLőInKBen
eLéRheTőK
A COVId TeSZTeK!

Budai Magánorvosi Centrum

BMC Labor: Fehérvári út 89–95. (bejárat a Kocsis u. felől)
BMC – Savoya: Hunyadi János út 19. (az Ételudvar mellett)

+36-1-445-0700
Online bejelentkezés:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
recepcio@bmclabor.hu, info@budaimaganrendelo.hu,
savoya.recepcio@budaimaganrendelo.hu
www.bmclabor.hu, www.budaimaganrendelo.hu

veszélyeztetettek, akiknek sok anyajegyük van, melyek közül
esetleg több atípusos is előfordul, vagy világos bőrtípusúak,
könnyen leégnek, a hajszínük vörös, illetve szőke. Az ilyen alkati tulajdonsággal bíró embereknél tizenötször nagyobb lehet
a bőrrák kialakulásának kockázata, és ezt csak továbbnöveli
a családi halmozódás is. Szintén a szűrővizsgálaton való rendszeres részvétel mellett szól, hogy a korai stádiumban felfedezett bőrdaganat majdnem száz százalékban gyógyítható.
A koronavírus-járvány miatti bezártság után érthetően mindenki erősebben vágyódik a napsugárzás iránt, de továbbra is
érdemes óvatosnak lenni, és csak kellő védelemben az UV sugárzásban tartózkodni. – Nem lehet elég sűrűn felhívni a figyelmet
az anyajegyszűrésre, valamint emlékeztetni mindenkit a rendszeres önvizsgálatra – hangsúlyozza dr. Smolcz Katalin, a Budai
Magánorvosi Centrum bőrgyógyásza. – A mindennapos tisztálkodás során nagy eséllyel feltűnik, ha anyajegyeink színe, alakja,
nagysága megváltozik, hámlik, vérzik, vagy valamelyik esetleg
nagyon viszketni kezd. Ilyenkor nem szabad megvárni a következő éves szűrővizsgálatot, soron kívül orvoshoz kell fordulni!
Ugyanezt az eljárást kellene alkalmaznunk akkor is, ha felfedezünk egy újabb anyajegyet testünkön – tette hozzá.
BŐRGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLATOK,
KEZELÉSEK
Anyajegyszűrés: A vizsgálat speciális dermatoscoppal történik,
amellyel jól látható az anyajegyek pigmenttartama, széle, nagysága és különféle eltérései. Ezek kellő információk a vizsgálónak ahhoz, hogy a jó- vagy rosszindulatúság eldönthető legyen,
és ezek ismeretében javasolt bőrgyógyászati vagy sebészeti
beavatkozás.

Elektrosebészeti szemölcs- és növedékeltávolítás: Egy helyi érzéstelenítésben
végzett eljárás. Modern elektrokauter segítségével a fibrómákat, condilomákat el
lehet távolítani, az apróbb, logó növedékek esetén hegmentes gyógyulás várható.
A bőr és köröm gombás megbetegedései: Bőrgyógyász szakorvos javaslatával
már gyógyszeresen is kezelhető a bőrgomba. A belsőleg alkalmazott gyógyszer és a helyi ecsetelők vagy speciális körömlakkok egyidejű használata a célravezető megoldás. Zsíros, aknés,
pattanásos bőr komplex kezelése: Ez esetben a külső, helyi beavatkozások mellett a belső gyógyszeres kezelés is szükséges
(ez lehet antibiotikum, hormon vagy A-vitamin-savat tartalmazó készítmény). Az arc és dekoltázs mellett a háton, illetve
fejbőrön lévő pattanások által okozott problémától is búcsút
inthetünk, amennyiben pedig szükséges, életmód-tanácsadás
segítheti a pácienst hosszú távú tünetmentessége elérésében.
Ekcéma: Az atópiás dermatitisz a bőr krónikus, gyulladásos, az immunrendszer egyensúlyzavara miatt kialakuló
betegsége. Tünetei változók lehetnek kiterjedés és testtájak
szerint, általában viszkető, kellemetlen érzetű, sokszor hólyagosodással, kisebesedéssel járó folyamat. A kiváltó ok lehet
belső tényező vagy külső hatás.
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.
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A honvédek ünnepe
1992 óta az 1848–49-es magyar
szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként emlegetett hadművelet évfordulója
a magyar honvédelem napja
– 1849. május 21-én a honvédsereg háromhetes ostrom után
visszafoglalta Buda várát.

A Petőfi Laktanyában a Magyar Honvédség
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandára minden esztendőben ünnepi állománygyűlésen
emlékezik
meg az évfordulóról. Mudra
József ezredes, dandárparancsnok lapunknak elmondta, hogy idén a járványhelyzet miatt csak szűk körben
ünnepelhettek, 2021. május
17-én adták át az elismeréseket bajtársaiknak és kollégáiknak.
A dandár a meglévő,
alaprendeltetéséből adódó
tennivalói mellett továbbra
is közreműködik a veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátásában, tudtuk
meg az ezredestől. A Petőfi
Laktanyához tartozó honvédek számos helyen teljesítenek szolgálatot. Ellátják
egyes kijelölt kormányzati
létesítmények őrzés védelmét. Igények szerint
segítenek
intézményeket
eszközökkel, felszerelésekkel (tábori ágyak, katonai
sátrak stb.), valamint részt

Helyálltak
a járványban a Petőfi
Laktanya katonái

vettek közintézmények, köztük iskolák,
idősotthonok fertőtlenítésében.
Egészségügyi szakképesítés nélkül ellátható feladatokban támogatták az egészségügyben dolgozók munkáját a rájuk nehezedő
teher csökkentése érdekében Budapesten,
az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, a Dél-pesti Centrumkórházban,
a Heim Pál Gyermekkórházban és a Törökbálinti Tüdőgyógyászati Intézetben.
A rendőrséggel együttműködve – vegyes
járőrpárokat alkotva – ellenőrizték a kijárási korlátozás betartását, támogatták a közrend, a közbiztonság fenntartását Budapesten és Dabas, Gyál, Örkény településeken,
valamint Szolnok helyőrségben. Mindezen
felül rendész, járőr- és határszolgálati feladatokat is elláttak az elmúlt időszakban
az újbudai laktanya honvédei.

Újbuda

Szavazzon! Egymilliárd forint sorsáról dönthetnek a budapestiek
Május 17-étől megnyílik a szavazás
Budapest első fővárosi szintű részvételi
költségvetésének ötleteire. A budapestiek döntik el, hogy a beérkezett javaslatokból melyeket valósít meg a Fővárosi
Önkormányzat.

Indul a szavazás!

A részvételi költségvetés folyamatában mindvégig a budapestiekkel együttműködve hoz
döntéseket a főváros. Vannak,
akiknek már ismerősen hangozhat a kifejezés, hiszen több kerületben is van hasonló kezdeményezés.
A fővárosi részvételi költségvetés első ciklusa 2020 októberében kezdődött, az azóta összegyűlt, majd a Főpolgármesteri Hivatal és a részvételi költségvetés véletlenszerűen
összeválogatott budapestiekből álló tanácsa által meg-

szűrt ötletekből állt össze a végleges szavazólista 53 ötlettel. Most ismét Budapest lakosságán a sor, másfél hónapig tartó szavazással dől el ugyanis, hogy mely ötletek
válnak valóra.
A szavazólistán szereplő ötletek megvalósításának össz
értéke 3,9 milliárd forint, a részvételi költségvetés keretösszege viszont ennél kevesebb, 1 milliárd forint.
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak az ötletek
egynegyedéből lesz valami, mivel
azok költségei igen eltérőek, de
az biztos, hogy most már minden
csak a városlakók szavazatain
és az ötletgazdák mozgósítási
képességén múlik.
A részvételi költségvetésnek
három kategóriája van, külön-külön költségkerettel: a Zöld Budapest és a Gondoskodó Budapest
esetében 250-250 millió forint,
az Egész Budapest kategória esetében
500 millió forint. A legtöbb voksot elérő ötletekből annyi
valósulhat meg, amennyi az adott kategória költségkeretébe belefér.

Ismét döntöttek
a képviselők
A veszélyhelyzet miatt egyelőre nincs
lehetőség arra, hogy a képviselő-testületi
üléseket megtartsák, azonban Újbudán,
az átlátható döntések érdekében, az online
ülés előtt a képviselők írásban megkapják
az előterjesztéseket, amelyekhez módosító javaslatot fűzhetnek, majd véleményezhetik. Május végén tizenhét napirendi
pontban döntöttek.
László Imre, Újbuda polgármestere május 28-án online tájékoztatót tartott a kerület képviselő-testületi döntéseiről.
A napirendi pontok közül kettőről rövidesen külön videóban
tart majd részletes beszámolót Újbuda Facebook-oldalán.
Az egyik téma a kerületi rendőrkapitányság 2020. évi tevékenysége. – A biztonság, illetve biztonságérzetünk javítása
egyike kiemelt feladatainknak, érdemes áttekinteni, honnan
hová jutottunk el ezen a téren az elmúlt egy év alatt a kerületi rendőrökkel és civilekkel együttműködve – mondta
László Imre. A városvezető részletesen ismerteti majd Újbuda Önkormányzatának 2020. évi zárszámadási rendeletét is.
A videós beszámolóban tételes áttekintést kaphatnak az érdeklődők arról, hogy az elmúlt években a járvány- és a kormányzati intézkedések közepette milyen fejlesztéseket vitt
véghez, milyen eredményeket ért el a kerület.
A polgármesteri bevezető után Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző ismertette a napirendi pontokat és a döntéseket.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rend
őrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóját egyhangú igennel fogadták el a képviselők.
Az Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítását 17 igen és 8 nem mellett fogadta el a testület,
akárcsak a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött stratégiai megállapodás módosítását.

Kerületi fejlesztések a fővárosi
részvételi költségvetésben

A nyilvános online szavazás 2021. május 17-én indult az otlet.budapest.hu oldalon, június elejétől pedig lehetőség lesz
személyesen is szavazni az V. kerületi Városháza Parkban
kihelyezett közterületi szavazóállomásnál. Bárki szavazhat,
aki Budapesten él, tanul vagy dolgozik, és betöltötte a 18. életévét. Minden kategóriában egy ötletre lehet szavazni, tehát
mindenki összesen három voksot adhat le. A folyamat június
30-án zárul, ezt követően pedig azokat az ötleteket, amelyekre
a legtöbb szavazat érkezett – és beleférnek a kategóriák költségkereteibe – a Fővárosi Önkormányzat megvalósítja.

www.borarti.hu
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szervező:

2020: 919

Nyomozáseredményességi mutató

2019:
35,2%
Újbuda Önkormányzata 2020. évi zárszámadási rendeletét mind a 25 képviselő elfogadta. Szintén egyhangú igent
mondtak a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására.
A Környezetvédelmi Program intézkedési tervének beszámolóját a Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználásáról 24 igen és 1 nem mellett fogadták el. A Belső
Ellenőrzés 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését
a testület többsége jóváhagyta, 17 igen és 8 nem született
ebben az ügyben.
Az önkormányzat megadta a tulajdonosi hozzájárulást
a kerület 4914/2. hrsz.-ú ingatlanon folyó beruházás megvalósításához, 17 igen és 8 nem mellett. A Madárhegyen
megvalósított közvilágítási vagyonelemek térítésmentes
átadását ugyanilyen arányban támogatták a képviselők,

MR
Tüdőszűrés

(alacsony dózisú tüdő CT)

pszichiátria
ízületi ultrahang
Újra elérhető!

A parkolóhely kereséssel nem kell bajlódnia,
ingyenes, zárt, őrzött parkolónk áll rendelkezésére.

1117 Budapest Hunyadi János út 9.
+36 1 505 8888
www.pet.hu

2020: 2589

13,1 százalékos csökkenés

Mammográfia

ÚJ!

2019: 2895

2019: 1057

CT

az EB ideje alatt
a Bikás dombon

Az összes rendőri eljárásban
regisztrált bűncselekmények száma

A közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények száma

Covidon átesett betegek
vizsgálata

Hogyan lehet szavazni?

JAVULÓ KÖZBIZTONSÁGI
ADATOK ÚJBUDÁN

10,6 százalékos csökkenés

legnépszerűbb
szolgáltatásaink

A szavazólapra került ötletek többségének helyszíne nincs
konkrétan meghatározva, arra majd csak akkor kerül sor,
ha nyer az ötlet. Van azonban két javaslat, ami biztosan
Újbudán valósulhat meg, ha elegendő szavazatot kap. Aki
előnyben részesítené a kerületi fejlesztéseket, annak ajánljuk figyelmébe Zöld Budapest kategóriában a „Fák ültetése
forgalmas újbudai utak mellé”, illetve a „Zöldsávok fejlesztése a XI. kerületben” elnevezésű ötleteket.
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DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

2020:

46,8%

szem előtt tartva a Gazdasági Bizottság előzetes véleményét. Hasonló arányban hagyta jóvá a testület a mozgásszervi prevenciós torna további ellátását az óvodákban,
valamint az alapítványok támogatását, míg a VICUS XI.
Közalapítvány 2020. évi közhasznú tevékenységéről szóló
tájékoztató 24 igent és 1 nemet kapott. Az önkormányzat
2020. évi szociális és gyermekvédelmi beszámolóját, a Pro
Medicina Újbuda kitüntetés adományozására tett javaslatot, a Madárhegy egyes területeire vonatkozó változtatási
tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, valamint a jegyzői beszámolót a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról 17 igen, 8 nem mellett fogadta
el Újbuda képviselő-testülete.

Újbuda

fókusz
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Újbuda lakosságáért,

a kerület biztonságáért
dolgoznak a közteresek
Kozma Levente négy hónapja irányítja
az Újbudai Közterület-felügyelet
tevékenységét. Az eltelt időszakban
sok problémán tudtak javítani, érzékelhetően megmutatkoztak az eredmények. Az új igazgató prioritásként
kezeli az újbudai lakosok tájékoztatását, a rendszeres kommunikációt,
hogy megmutassák, mivel foglalkoznak a „közteresek” egy átlagos
hétköznapon.
A korábban rendőrként is dolgozó Kozma Levente
beiktatásakor tisztában volt azzal, hogy nehéz feladatra vállalkozik, mivel voltak olyan alapgondok,
cselekmények, esetek, amelyek a lakosságot rendkívüli módon irritálták. Mindent persze lehetetlen
rövid idő alatt megoldani, ám a visszajelzések alátámasztják, hogy jó útra terelődött a közterület-fel-

ügyelet tevékenysége, munkájuk hatékonyabb lett.
Az igazgató mindenkitől száz százalékot vár el.
Az egyik legjelentősebb probléma a hajléktalankérdés. Ezen a téren sikerült előrelépni, de még nagyon
sok a megoldatlan feladat. Égetők a parkolási gondok, mert rengeteg az autó a kerületben, és a lakosság száma is hatalmas. Az elmúlt időszakban a veszélyhelyzetben bevezetett ingyenes parkolás miatt
még jobban megnövekedett az itt lévő, illetve közlekedő gépjárművek száma, ami extra terheket rótt
a közterület-felügyelőkre.
„Nyilván a kapacitásaink nekünk is korlátozottak,
de tényleg megteszünk mindent azért, hogy a lakosok
érezzék, értük vagyunk, és javítani kívánunk a helyzeten.”
Sokan nem is tudják pontosan, mivel foglalkoznak
a közterület-felügyelet munkatársai. Nagyon sokrétű, összetett munkát látnak el, szorosan együttműködve civil szervezetekkel, a rendőrséggel, az önkormányzattal és a lakossággal. A fent említett főbb,
megoldásra váró feladatok mellett még olyan problé-

adatbázisban ellenőrzik státuszukat, és ha szükséges, megkezdik az intézkedést. Az Újbudai Közterület-felügyeletnél külön csoport foglalkozik az elhagyott gépjárművekkel. A gyakran üzemképtelen
kocsikra matricákat helyeznek, és az üzemben tartót
értesítik arról, hogy a mások elől jogtalanul parkolóhelyet elfoglaló járművet hamarosan elszállítják egy
telephelyre. Ott csak a meghatározott díj kifizetése
után lehet ezeket átvenni, de sokkal költséghatékonyabb, ha az érintettek még az elszállítás előtt gondoskodnak arról, hogy rossz állapotú autójuk ne jogszabályba ütköző módon, közterületen várja sorsát.
Február elejétől április végéig a közterület-felügyelők 104 ilyen jogszerűtlenül várakozó gépjárművet találtak; a felszólítások után 60 autót el is
vittek a szabálytalanul elfoglalt helyekről, 44-et
kellett végül elszállítani. A felügyelők ilyenkor ellenőrzik a környéket, mert előfordulhat, hogy csak
áttolják a roncsot máshová. Pedig mindenkinek
az érné meg a legjobban, ha szabályosan szabadulna
meg mozgásképtelen, nem javítható gépjárművétől.
A felügyelők beszámoltak olyan
esetről is, amikor különösen nagy
értékű, oldtimer autókat szállíttattak el, pedig lehet, hogy sokan
szívesen megvásárolták, felújították volna az öreg csodákat, ha
tulajdonosuk felad egy hirdetést.
A rendőrségnek is jó szolgálatot tesznek a közteresek, hiszen
gyakran találnak olyan autókat,
amelyeken nem a nyilvántartásban szereplő forgalmi rendszám
látható. Az egyedi azonosító meghamisítása
bűncselekménynek
minősül, az intézkedés innentől
kezdve már a rendőrség feladata.

Részsikerek
a hajléktalanoknál

A kerület északi szélén egy forgalmas közlekedési csomópont
mellett lévő zöld területen hajléktalanok ütöttek tanyát. Az itt
élőket zavarta a sok eldobált, hát-

E-mail: kozteruletfelugyelet@
ktf.ujbuda.hu
Digitális lakossági bejelentő:
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/
node/29506
Telefonszám: +36/1/688-6999,
+36//80/411-112
A járványhelyzetben csak online
tudtak a lakossággal kapcsolatot tartani, de ez is népszerű
volt, bizonyítva, hogy az Újbudán
élőknek mennyire fontos a közrend
és a közbiztonság. Kozma Levente
reméli, hogy hamarosan egyre
több lakossági gyűlésre, fórumra
kaphatnak meghívást, ahol személyesen meghallgathatják az ott élőket,
és tájékoztathatják őket a közterület-felügyelet tevékenységéről,
terveiről.

mákra is igyekeznek odafigyelni, mint például a kutyasétáltatás. Kozma Levente igazgató arra kér mindenkit, hogy most, a nyári időszak beköszöntével
ügyeljen erre is, és a kerületben kizárólag pórázzal
sétáltassa kedvencét, függetlenül attól, hogy annak
milyen a természete.

Az utca nem roncstelep

Lapunk elkísérte a közterület-felügyelet munkatársait egy újbudai zsákutcába, ahol szinte mindig van
dolguk. Van itt egy autószerviz, így olyan kocsik is
felbukkannak, amelyek műszaki engedélye lejárt,
sőt akad, amelyet már a forgalomból is kivontak.
A tulajdonosok, illetve üzemben tartók sokszor nem
tudják, hogy közterületen nem lehet tárolni a forgalmi rendszám nélküli vagy lejárt műszaki engedéllyel
javításra, vizsgára váró járműveket. A közterület-felügyelők felkutatják ezeket az autókat, a központi

rahagyott szemét és a hangoskodás. A bejelentések
után a közteresek itt is megoldást találtak az áldatlan
állapotok rendezésére. Bár sok eszköz nincs a kezükben – kényszerítő intézkedéseket csak egyes esetekben alkalmazhatnak –, elérték, hogy egy ideje rend
van a parkocskában, és a közterületen tiltott alkoholfogyasztásnak, hangoskodásnak is sikerült szinte
teljesen véget vetni ezen a környéken.
A hajléktalanprobléma rendkívül összetett, és nem
kizárólagosan rendvédelmi ügy, vallja Újbuda Közterület-felügyeletének vezetője. Kozma Levente tisztában van azzal, hogy ez alapvetően szociális kérdés
is. A közteresek sok szociális segítséget elutasító
hajléktalant már név szerint ismernek, és nem adják
fel az értük folytatott küzdelmet. A hajléktalanokhoz, az utcán másokat zaklató fiatalok csoportjaihoz
napi rendszerességgel visszatérnek, megakadályozzák, hogy tevékenységükkel másoknak ártsanak,
és próbálják őket jobb belátásra bírni. Természetesen
akadnak olyanok is, akiket éppen a közteresek indí-

hítésében, helyzetük megoldásában. Van azonban
olyan hajléktalan is, aki garázda jellegű magatartást
tanúsít, ilyenkor igénybe tudják venni a rendőrség
közreműködését, így az utóbbi időben ezen a téren
is sikerült javulást elérni. A fertőzésveszélyes, szeméttel szennyezett területek kitakarításában pedig
az FKF, valamint az Újbuda Prizma munkatársai is
sokat segítenek.

Lebilincselő megoldás

Aki kapott már kerékbilincset, tudja, milyen kellemetlen. A lustaságból vagy sietségből fakadó
szabálytalan parkolások következménye ez, amely
rendesen átírhatja a napi programot, amíg a közterület-felügyelet munkatársai le nem szerelik a kerékről a bilincset – miután kifizettük a büntetést.
Sokan nem értik, miért alkalmaznak
ilyen eszközöket, miért nem lehet
csak megbüntetni azt, aki tilosban parkol. Kozma Le-

Sokan nem is tudják pontosan,
mivel foglalkoznak a közterületesek.
Sokrétű, összetett munkát
látnak el, együttműködve civil
szervezetekkel, a rendőrséggel,
az önkormányzattal és a lakossággal
tottak el azon az úton, hogy vegyék igénybe a szociális hálót, és integrálódjanak vissza a társadalomba.
„Én azt szoktam mondani, hogy véleményem
szerint még nem született meg az az ember, aki ezt
a helyzetet teljeskörűen meg tudná oldani, tökéletesen
tudná kezelni. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, folyamatosan felajánljuk
a rászorulóknak a szociális segítségnyújtást, de legtöbben sajnos elutasítják ezt a megoldást.”
Szerencsére a Máltai Szeretetszolgálattal kiváló
együttműködés alakult ki, munkatársaik nagyon sokat tudnak segíteni a hajléktalanok gondjainak eny-

vente rávilágított arra,
hogy Újbudán is vannak
olyan helyszínek, ahol a figyelmeztetés, illetve a sima büntetés nem elégséges, mert nem jelent
valódi visszatartó erőt a rendszeresen szabálytalankodók számára. Aki már talált bilincset a kocsiján, vagy egy-egy szakaszon gyakran látja, hogy
a tilosban állókat így büntetik, az nem kockáztat,
valószínűleg nem fog ott szabálytalanul parkolni.
Az igazgató elmondta, hogy amikor a szabálytalankodó észleli a kerékbilincset, és felhívja a felügyeletet, a kollégák a lehető legrövidebb időn belül
megérkeznek, de előfordulhat, hogy a csapat a kerület másik helyszínén dolgozik, így akár csak 40-50
perc múlva tud odaérni. Mivel az idő pénz, és senki
sem szeret elkésni, ilyenkor igen komoly gondokat
okozhat a várakozás. Kozma Levente hangsúlyozta:
a közteresek nem várakoztatják szándékosan, mintegy mellékbüntetésként a szabálytalankodókat, de
fel kell készülni arra, hogy egy ilyen parkolás miatt
nagyot késhetünk, sok kellemetlen szituációba kerülhetünk. Ezért jobb, ha kicsivel több időt szánunk
arra, hogy megtaláljuk a célunkhoz legközelebbi,
szabályos parkolóhelyet.

Újbuda szeme

A közterület-felügyeletnél található Újbuda szeme,
a 2013 óta folyamatosan fejlődő térfigyelő rendszer
központja. A hatalmas monitorokat folyamatosan
figyelő munkatársak 135 kamera képét látják. Ha
bárhol valami rendellenességet, szabálytalanságot,
bűncselekményre utaló jelet, vagy esetleg balesetet
látnak, máris tudnak riasztani. Az elsősorban bűnmegelőzési célból kihelyezett kamerarendszernek
is köszönhető, hogy Újbudán az utóbbi években jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, javult

a közbiztonság. A rendőrséggel szorosan együttműködve gyakorlatilag napi szinten kap az Újbudai
Közterület-felügyelet megkereséseket, hogy egy
adott területen, adott időszakban készült felvételeket adja át a rend őreinek. Számos szabálysértés,
közlekedési baleset vagy bűncselekmény felderítésében, tisztázásában, bizonyításában segített már
ez a kamerarendszer, amelyet a kerület folyamatosan bővít az itt élők biztonsága érdekében. Újbuda
lakossága is többségében pozitívan áll hozzá a térfigyelő rendszerhez. Sok megkeresés érkezik egyes
területekről, ahol ez még nincs kiépítve, hogy oda
mikor telepítik a térfigyelő kamerákat. A rendszer
működtetésére szigorú szabályok vonatkoznak,
az állampolgárok személyiségi jogai nem sérülhetnek, félnie ettől csak annak kell, aki rossz szándékkal érkezik Újbudára. A közeljövőben Albertfalvá-

ra és a Gellért-hegy egyes részeire kerülnek majd ki
újabb térfigyelő kamerák.

Együttműködve a lakossággal

Kozma Levente beiktatásakor azt a célt is kitűzte
maga elé, hogy a lakossággal rendszeres, intenzív
kommunikációt folytasson. A felügyelet közösségi
oldalának látogatottsága jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban, az újbudaiak az újabb és újabb posztok alá szívesen kommentelnek. Az igazgató azonban figyelmeztet arra, hogy a fontosabb, nagyobb
horderejű bejelentéseket, jelzéseket ne csak a közösségi oldalon vagy a chaten keresztül tegyék meg.
A gyorsabb reagálás érdekében a központi e-mail
címüket javasolja, vagy a központi telefonszámot,
amelyet 24 órán keresztül figyelnek a munkatársak.
D. B. S.

kult
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újbudai
kulturális ajánlat
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körvonalazódnak. Az egyfelvonásos darab
azokat a mélyen gyökerező indulatokkal
tarkított, frusztrált – és ebből fakadóan
végtelenül abszurd, torz –, más nézetből
pedig képtelenül vicces élethelyzeteket fűzi
egymás után, amelyekkel nap mint nap találkozunk a mai Magyarországon, ahol egy
kis hatalomra szert téve bárki kész pokollá
tenni a másik életét. A Folyóügy felkínálja
a kérdést: kilátunk-e saját elcsépelt szerepeink mögül? Felismerjük és visszafogjuk-e a bennünk szunnyadó „házmestert”?
Meglátjuk-e önmagunkat másokban?
Folyóügy – Óvóhely
2021. június 8. 19.30
www.azovohely.hu

KONCERT

A Chameleon Jazz Band lemezbemutató
koncertekkel tér vissza újbudai törzshe-

Fotó: Gergő Ombodi

A szkeccskomédia gerincét egy behajtáskezelő cég alkalmazottjának telefonbeszélgetései adják. A vonal egyik végén
a rendszerváltás körül született generáció
egzisztenciális válsága bontakozik ki, míg
a másikon a magyar valóság zsánerfigurái

lyére, a Montázs Art Café színpadára.
A műsor vázát az új, Stories elnevezésű,
saját kompozíciókból álló album dalai alkotják, de természetesen az előző műsorok legsikeresebb slágerei is felcsendülnek majd. Különleges, meglepetésekkel
teli, baráti hangulatú estekre számíthatnak a rajongók.
Chameleon Jazz Band – Stories
2021. június 2., 3. 19.00
www.montazsartcafe.hu

KÖZVETÍTÉS

Hónapok óta várja mindenki, hogy kimozdulhasson a szabadba, jó társasággal koccintson, vagy éppen szurkoljon a kedvenc
csapatának egy-egy bajnokságon. Idén
nyáron a Bikás parkban az Európa-bajnokság idején követhetik nyomon a foci szerelmesei az izgalmas meccseket. A Bikás
Domb Meccsnéző Bázison akár egy házi
bajnokságra is nevezhetnek a játékosok,
a szünetekben rockabilly koncertek szólnak, válogathatunk a magyar és a cseh ételés sörkülönlegességekből is. Az oldtimer
autók rajongói és a gyermekek sem fognak
unatkozni.
Részletek: meccsnezobazis.hu.

Hogyan lehet túlélni, mivel segíthetünk
egymásnak és társainknak a sokszor kilátástalan gazdasági helyzetben? Hogyan
válhat sikeressé egy gyermekét egyedül
nevelő asszony ott, ahol nincs munkalehetőség? Mennyiben tehetők felelőssé
az „előkelőségek” ténykedéséért a közemberek? Hasonló kérdésekre kaphatnak választ a Gellért-hegy buja oldalában sétáló
faluturisták, miközben a falu különleges
ínyencségeit is megkóstolhatják. A Falunap egy képzeletbeli zsákfaluba, Láposra

kalauzolja el a nézőket, akik egy hátrányos
helyzetű település lakóinak mindennapjaiba kapnak betekintést. Az előadásra egyaránt várják a társadalmi témák iránt érdeklődőket, a színház szerelmeseit, a séta
és a gasztronómia rajongóit, továbbá azokat, akik éppen gyerekükkel vagy kutyájukkal szeretnének kulturális élményben
részesülni. A darabot roma és nem roma
színészek sokszínű társulata adja elő – éppen olyan sokszínű közösség, mint amilyenek a magyar falvak zömének lakosságát
alkotják.
Falunap – Gellért-hegy
2021. június 3., 4. 17.00
independenttheater.hu

KÖZÖSSÉG

Újra beindul az élet az FMH-ban! A ház
programjai, klubjai: Picasso festőiskola,
Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, Hobby
Klub, Magnós Klub, Gyerekjóga, Repülés
Baráti Köre. Az FMHban a vasútmodellbörze minden hónap 2.
és 4. szombat délelőttjén várja újra a modellezőket. Az elmaradt
élőzenés koncerteket
is megrendezik. Lesz
Muzsikás-, Makám-,
Vujicsics-,
Novák
Péter és az Etnofon-koncert, elindulnak
a kis formációs dzsesszkoncertsorozatok
is. Lesz Illés Klub újranyitó örömkoncert,
és még sok olyan program, amelyeknek
az előkészítésével a zárva töltött hónapok
alatt sokat dolgoztak a szervezők. Remélhetőleg a táncolni vágyók is hamarosan
visszatérhetnek az intézménybe.
www.fmhnet.hu

MESEKONCERT

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kisujjamnyi legény, akit úgy hívnak: Jancsi.
Jancsi, bármennyire apró, álmait követve
nyakába veszi a világot, és bejárja a Kerek
erdőt. Bármerre téved különös lényekkel,
furcsa emberekkel találkozik, de a dal bátorítja, a tánc továbbviszi útján. Paár Julcsi –
Hangoló Kerekerdő című lemezének bemutató koncertjén megelevenik a mesebeli táj,
a varázslatos történet, amelynek a hallgatóság is szerves részévé, szereplőjévé válik.
Fonó Budai Zeneház, 2021. június 5.
fono.hu

kult
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Kortárs művészettel
telnek meg a kirakatok

Három napra díszletté változik
a főváros. Június 4. és 6. között
rendezik meg először Budapesten
a kirakART kortárs előadó-művészeti
hétvégét. Harminc helyszínen több
mint negyven alkotócsoport várja
az érdeklődőket változatos programokkal, öt független befogadóhely,
a Bethlen Téri Színház, a Jurányi
Inkubátorház, a Szkéné Színház,
a MU Színház és az ötletgazda,
a Trafó Kortárs Művészetek Háza
közös szervezésében.
Bár a járványhelyzet miatti korlátozások enyhülésével az újranyitás izgalmában élünk, Budapest
legtöbb színháza erre az évadra már nem nyit ki.
A független befogadóhelyek ezért úgy döntöttek,
hogy a hosszú hónapokra „vitrinbe zárt” művészetet kiviszik az utcára, és biztonságos körülmények között, mégis egyedi módon teremtik
meg a lehetőséget a művészek és a közönség várva várt találkozására. A város elhagyatott kirakatai mellett kávézók és színházak üvegablakai
élednek újjá művekkel, művészekkel, akciókkal.
A Trafó által kezdeményezett projekthez a főszervezőkön
túl további tíz intézmény csatlakozott, így harminc helyszínen zajlanak majd a programok három napon át közel
hetven művész részvételével. Minden műfaj képviselteti
magát: kirakatszínház, új cirkusz, kortárs tánc, felolvasás,
storytelling, de lesznek performanszok, installációk, minikoncertek, egyperces jelenetek, fotó-, illetve plakátkiállítás, irodalom, jelmezbemutatók, DJ- és VJ-setek, valamint
gyerekprogramok és bábszínház is.

A szervezők arra hívják az érdeklődőket, hogy az egymásra és a művészetre (újra)nyitás jegyében látogassanak el
minél több helyszínre. Nézzenek be hozzájuk, lessék meg
az alkotókat, akik láthatatlanul is jelen vannak és dolgoznak, hogy ősszel visszatérhessünk megszokott tereinkbe.
Érdemes előre figyelni a megjelölt kirakatokat, vagy böngészni az információs térképet, és a szervező intézmények
köré csoportosuló szekciók szerint megtervezni a hétvégi
kirakART-túrát:

• Trafó–Üllői út–Stúdió K Színház–
Ráday utca–Kettőspont
• Szkéné Színház–Bartók Béla út–MU Színház–
Artus
• Három Holló–RS9–Hatszín Teátrum–Bethlen Téri
Színház–Gólem Színház
• Jurányi Inkubátorház–Átrium–Bem Mozi–
Margit-negyed
Web és részletes program: http://kirak.art/

Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi
Közösségi Ház

1116 Bp., Gyékényes utca 45-47.
https://facebook.com/Albertfalva200

Fotó: Lakatos János

Június 5. 10.00
Albertfalvi Mustra
(Virtual Version 2.0)
A biztonság a legfontosabb, ezért idén is virtuálisan rendezzük
meg az Albertfalvi Mustrát. A programok
között lesz az Ákom-Bákom Bábcsoport
A kiskondás című előadása, kézműves
foglalkozások Ágotával, beszélgetések
a kertben, nagy interjú Apai Béláné dr.
Csepely Erzsébet tanárnővel, „Albertfalvi kapuk” – virtuális kiállítás, tanfolyami
bemutatók, meglepetésvideók, Újbudai
Dekameron, Szubjektív Újbuda, esti koncert...
Kövesse az eseményeket az Albertfalvi
Közösségi Ház Facebook-oldalán!
Június 5. 10.00–15.00
Albertfalvi Helytörténeti Kalandtúra
Ismerd meg Albertfalva titkait!
A játékra három-hat fős csapatok jelentkezését várjuk, előttük tárul fel Albertfalva
múltja. A kalandtúra az Albertfalvi Közösségi Háztól indul, ahol a csapatok megkapják a feladatokat, ugyanitt kell leadni
a teljesítés után a kitöltött feladatlapokat,
legkésőbb 16 óráig. A legjobbak jutalomban részesülnek.
Részletek az Albertfalvi Közösségi Ház
honlapján: https://akh.ujbuda.hu/

w w w. t a n c s z i n h az . hu

Június 8. 18.00
Prága apróban – Kővári Éva
online fotókiállítása
Apró részletek Prágából – csatornafedél,
kopogtató, falikút, tűzfal, graffiti –, ame-

lyek az útikönyvekből kimaradnak, mégis
egyedivé tesznek egy várost.
A tárlat az Albertfalvi Közösségi Ház
Facebook-oldalán tekinthető meg.
Június 14. 18.00
Női Sarok – Adieu, Covid!
Tudjuk, hogy nincs vége, csak kicsit fellélegezhetünk. Szeretettel várjuk azokat,
akik megosztanák egymással, milyen tapasztalatokat szereztek gyereknevelés,
online suli, magány, hit, megosztottság,
vagy akár karanténkonyha terén az elmúlt
időszakban.

Június 11. 18.00
A Kelenvölgyi Festőiskola
kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Szebeni Dóra közművelődési vezető.
A tárlat megtekinthető július 9-éig, hétköznapokon 10–16 óráig, a programok
függvényében. A belépés díjtalan, de védettségi igazolványhoz kötött.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Bp., Cirmos utca 8.
https://www.facebook.com/ormezei

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

Tanfolyamajánló:
Bélavári Balett (június 2-ától)
Klasszikus balett óvodáskortól.
Hétfő, szerda 16–17 óráig óvodás;
17–18 óráig iskolás, felnőtt.
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom,
illetve 8000 Ft/hó
Vezeti: Bélavári Panni balettmesternő
Szenior Örömtánc
Mozgás – öröm –agytorna
Vasárnap: 16.30–18.00.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom vagy 2000
Ft/4 alkalmas bérlet
Vezeti: Drimál Andrea
Callanetics
Kedd, csütörtök: 9–10 óráig, kedd 19–20
óráig. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom
Vezeti: Nagyné Tauzin Csilla

1116 Bp., Kardhegy utca 2.
https://www.facebook.com/kelenvolgyikozossegihaz

Hastánc
Kedd: 18.00–19.30.
Részvételi díj: 2500 Ft/alkalom
Vezeti: Szőke Mirjam Regionális Príma
díjas oktató

Június 8. 18.00
Kelenvölgyi Filmklub DOKU 2021 –
Mohi Sándor: Ott legbelül dal van…
A vetítés után beszélgetés a rendezővel.
A sorozat házigazdája: Kinyó Ferenczy Tamás dokumentumfilm-rendező, producer.
A programot támogatja az NKA. A részvétel díjtalan, de védettségi
igazolványhoz kötött.

Akrobatikus R'n'R (Masters SE)
gyerekeknek
Hétfő, szerda: 18–19 óráig
Edző: Kontra Enikő

Június 10. 19.00
Ismerős? – Csepregi Éva énekesnő,
a Neoton família tagja
Sorozatunk vendégeivel Fehér Mariann
rádiós műsorvezető beszélget. Belépődíj:
1000 Ft. Helyszín: Cirmos liget (eső esetén
az ŐKH nagyterme)

Zumba Gold
Táncos fitnesz az idősebb korosztály számára. Hétfő, szerda, péntek: 10–11 óráig
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
Vezeti: Ferencz Szilvia
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A közösségi házakban élőben megtartott
programokra a belépés csak a jogszabályok
szerinti védettségi igazolással lehetséges.

mozaik
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fogadóórák

pártok eseményei

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester. Online fogadóórára
kérdéseket a fogadoora@ujbuda.hu e-mail címre küldhetnek.

BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester.

A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

kulturális alpolgármester. Minden hónap utolsó keddjén tart
fogadóórát, a járványidőszak alatt az online:
www.facebook.com/BarabasRichard oldalon. Itt is várjuk
kérdéseiket. Telefonos elérhetőség: +36/70/684-7427.
Levelezési cím: barabas.richard@ujbuda.hu

Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.hu, www.
facebook .com /demok rat i kuskoalicioujbuda, tel.: 06/70/850-5440,
06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118
Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda minden
szerdán 16–19 óráig várja az érdeklődőket.

Hintsch György (MSZP) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján.
Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: +36/70/684-7147.

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu.

Barabás Richárd, (PÁRBESZÉD) 1. evk. képviselő,

OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, képviselő
(Lágymányos). Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés az alpolgármesteri
titkárságon, telefonszám: +36/70/684-7369. Önkormányzati
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. Elérhetőség,
e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: +36/70/684-7369
MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.
Telefon: 06/30/566-4302

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.

Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen
DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv. Előzetes
egyeztetés alapján: +36/70/902-1837, bacs.marton@ujbuda.hu
BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.
Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 8. evk., önk. képv. Minden hónap
első kedd 17–18 óra között, Mérnök utca 40., illetve előzetes
egyeztetés alapján: +36/30/655-3042, budai.miklos@ujbuda.hu

A Fidesz XI. kerületi szervezetének Budafoki úti irodája a járványhelyzetre tekintettel zárva tart. A koronavírus elleni
védekezés részeként segítjük az idősek
és a betegségük miatt fokozottan veszélyeztetett csoportba tartozók otthonmaradását. Kérjük, hogy amennyiben szeretné
igénybe venni önkéntes segítőink bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban vagy
csekkbefizetésben nyújtott segítségét,
további egyeztetés céljából jelentkezzen
az alábbi telefonszámon: +36/20/2000781. Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9 –11.,
mobil: +36/20/471-4972, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan.

XI. KERÜLETI KDNP
PROGRAMJAI
A kormány vészhelyzeti intézkedéseivel
összhangban, a KDNP kerületi irodája

zárva tart. Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!

A XI. KERÜLETI JOBBIK
PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába Szilvia
a +36/70/379-9163-as telefonszámon és a baba.szilvia@jobbik.hu
érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe nem változott, továbbra is
az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

A XI. KERÜLETI LMP
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.com/lmpdelbuda, Tel.: 06/20/209-5932, mail:
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha szerinted
is sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi
az embert, gyere és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lehetmas.hu/csatlakozz

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK
MOZGALOM PROGRAMJAI
A rendezvények, vendéglátóhelyek látogatásának oltási igazolványhoz kötése
ellen, az oltás lehetőségével nem élők
hátrányos megkülönböztetése és a túlzott
lezárások ellen, többek közt az uszodák,
edzőtermek, könyvtárak újranyitásáért
aláírásgyűjtést indított a párt a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi
ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél és önkormányzati
képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.hu,
06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes oldalon, helyi hírek: facebook.
com/mihazankujbuda.

A XI. KERÜLETI MOMENTUM
PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.facebook.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak
a Momentumhoz https://jelentkezes.
momentum.hu/ oldalon, és légy részese
a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@
momentum.hu

A XI. KERÜLETI MSZP
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD
PROGRAMJAI

Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.
mszp.hu,
www.facebook.com/mszpujbuda

A kialakult veszélyhelyzet ideje alatt
telefonos félfogadásra van lehetőség,
az alábbi elérhetőségen: 06/70/4759047.

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/597-5600,
csernus.laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu

DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) 6. evk.,
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
daam.alexandra@ujbuda.hu, +36/30/184-3396

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,
+36/20/316-2925
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 11. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/966-2187,
mail@gorogandras.hu

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,
jankoistvan58@gmail.com

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com
KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
+36/30/948-8084, molnar.laszlo@ujbuda.hu

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv.

+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu.

apróhirdetés
Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelő mester. ELMŰ-ügyintézés! 2469021, 06/20/934-4664.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ gyorsszolgálat! Csap,
szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró villanybojler
cseréje, javítása: 06/70/642-7526.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen 202-2505,
06/30/251-3800. Halász Tibor.

TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás.
Ingyenes kiszállással. 06/30/8572-653.

Szolgáltatás
REDŐNY, ROVARHÁLÓ, reluxa stb. javítása
és készítése! 06/70/296-7369.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás
bútormozgatással. Minőségi, precíz munka

mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó
György. Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/229-5694,
festesma.iwk.hu
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
SZŐLŐ- ÉS KERTGONDOZÁST vállalok
vidéken is. 06/30/682-4431.
KLÍMAKARBANTARTÁS, -tisztítás
és -fertőtlenítés. 06/30/258-5434.
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA kémények
bélelését, építését, kondenzációs kazánok
telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06/20/2647752.

Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–17.00, Cs
10.00–19.00.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs készpénzért
vásárol aranyat, ezüstöt, neves festményt,
bútorokat, órákat, Herendit, teljes hagyatékot.
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 06/1/789-1693,
06/30/898-5720.

KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan.
06/30/456-3938.

Állást kínál
BELVÁROSI IRODÁBA telefonos időpontegyeztető kollégákat keresünk négyórás
munkára, fix fizetéssel. Nyugdíjasokat is
várunk. Érdeklődni lehet a 06/30/921-8259-es
telefonszámon.

Könyvek
KÖNYVEKET VÉRTESI antikvárium vásárol!
Vírus idején maszkban, kesztyűben. 06/20/4256437.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
RAKÉTA 7 M (új + használt) és ETA-RUBIÓ
PORSZÍVÓ ELADÓ 06/1/3866-936.
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NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

2. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
nemeth.gyongyver@momentum.hu, +36/30/740-5960

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten

igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!
Egyeztetés: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu

RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.
+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu
SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu
TÓTH MÁRTON (MSZP) 3. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.

Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.
Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 11.00–19.00

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

LAPUL A FIÓKBAN
EGY-KÉT MOBIL?
Újbuda is csatlakozott a KÖVET Egyesület kampányához és a Jane Goodall
Intézet munkáját segítve megkezdte mobiltelefon visszagyűjtő akcióját.
Kérjük Önöket, hogy keressék elő a fiókok, szekrények mélyéről a használaton kívül lévő mobiltelefonokat, kérjék el az ismerősöktől, barátoktól, munkatársaktól, és helyezzék el a kihelyezett gyűjtődobozban:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
BOCSKAI ÚTI BEJÁRATÁNÁL
A mobilok leadásával az értékes fémek körforgásban maradását,
és a gorillák, csimpánzok, bonobók túlélését segíthetik!

60+
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Felhívás a 100 évnél idősebb
kerületi polgárok és
hozzátartozóik részére
Kedves Olvasóink!
Az Idősbarát Önkormányzat díjjal kétszeresen is kitüntetett Újbuda Önkormányzata
mindig kiemelt figyelmet fordít időskorú polgáraira. Ezen tevékenységének újabb fejezeteként Újbuda 2021 februárjától fokozottabb
figyelmet kíván fordítani 100 esztendősnél
idősebb polgáraira. Az Újbuda 60+ Program
kéri a százéves kort betöltött polgárokat, illetve hozzátartozóikat, jelentkezzenek a program elérhetőségeinek valamelyikén, hogy
felvehessük Önökkel a kapcsolatot.
Újbuda Önkormányzata az érintettek
igénye esetén – a születésnapi köszöntés
és a mindennapokra kiterjedő figyelem
mellett – tervei szerint interjúban mutatná be a százévesnél idősebb emberek élettörténetét. Az interjúk természetesen csak
a járvány végeztével kezdődnek, és kizárólag
azokkal, akik vállalják a részvételt. Kérjük,
hogy a kapcsolatfelvétel céljából minél előbb
jelentkezzenek, hiszen fontos, hogy az idős
korú emberek, valamint egy-egy hosszú,
tartalmas élet tapasztalatai és értékei minél
nagyobb megbecsülésnek és tiszteletnek ör-

vendjenek. Jelentkezni az Újbuda 60+ Program ismert elérhetőségein lehet; telefonon,
e-mailben vagy személyesen a nyitvatartási
időben a járványügyi előírások figyelembevételével.
A kapcsolat felvételét követően az önkormányzat az adatokat kizárólag az adatkezelési szabályok betartásával tárolja*.
*Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata mint
Adatkezelő a rá vonatkozó Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR) és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes
adatai védelméről. Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során
személyes adatok és a kapcsolattartás érdekében lakcím,
e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. A meg
adott személyes adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő
részéről a 100 évesnél idősebb kerületi polgárokkal történő
kapcsolatfelvétel és köszöntésük, segítésük lehetőségének
a megteremtése. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatát
részletesebben az önkormányzat honlapján a www.ujbuda.
hu/adatvedelem cím alatt, valamint a felhívás honlapján található, mellékelt adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Levélcím: Budapest
Főváros, XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest,
Bocskai út 39–41. E-mail: gdpr@ujbuda.hu

Minden napra

– hírek, tájékoztatók és kulturális programok
a 60+ program Facebook-oldalán
Ma már közhely, hogy minden átköltözött a virtuális térbe, így az Újbuda
60+ Program is az interneten keresztül szervez eseményeket. Elsődleges,
hivatalos kommunikációs csatornánkon a friss hírek, fontos, naprakész tájékoztatók mellett folyamatosan közzéteszünk interneten elérhető tartalmakat,
amelyek önöknek érdekesek, szórakoztatóak lehetnek; koncertek, virtuális kiállítások, előadások, filmek, olvasnivalók stb. Kérjük és javasoljuk, hogy a hivatalos,
hiteles és naprakész információkért rendszeresen keressék fel a 60+ program hivatalos
oldalát a Facebookon!

Nyitnak a 60+
programközpontok
Tisztelt Ügyfeleink!
A járvány elleni összefogásnak és közös
erőfeszítéseinknek köszönhetően reményeink szerint visszatérhetnek az Újbuda
60+ Program szolgáltatásai is megszokott,
közkedvelt formájukban. Ez azonban nem
történhet meg azonnal, hiszen a járványveszély nem szűnt meg. A programok
és a programközpontok is csak lépésről
lépésre indulhatnak újra, amihez további
megértésüket kérjük.
Első lépésként 2021. június 1-jétől a Kérő
utca 3. és a Bölcső utca 3. alatt működő két
központunk nyitja meg újra kapuit. A programközpontokban egyelőre nem vehetők
igénybe a közkedvelt szolgáltatások, kizárólag személyes ügyintézésre és tájékozódásra lesz lehetőség (például kedvezménykártyával kapcsolatos ügyintézés,
programlista elvitele stb.) a cikkünk végén
található szabályok betartásával.
A programközpontok a szokásos napi
nyitvatartási időben fogadják ügyfeleiket.
Beltéri programjainkat továbbra is online
formában érhetik el.
Kérjük, továbbra is kövessék és figyeljék
hivatalos Facebook-, illetve weboldalunkat
(idosbarat.ujbuda.hu), hogy a programokra,
az újranyitásra vonatkozó további információkat, híreket, tájékoztatásokat első kézből
és a lehető leghamarabb tudhassák meg.

Az Újbuda 60+
programközpontok
személyes ügyintézésre
vonatkozó szabályai
(2021. június 1-jétől
visszavonásig)

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

A programközpontokban egy időben
kizárólag egy fő részére, személyes
ügyintézésre (például kedvezménykártya) és tájékozódásra (programlista
elvitele, programmal kapcsolatos kérdések stb.) van lehetőség.
A bejáratnál érintésmentes testhőmérséklet-mérés történik, 37,0 °C-ot elérő
testhőmérséklet esetén tilos belépni.
A programközpontokban tartózkodni
kizárólag az ügyintézés, tájékozódás
ideje alatt és céljából, a szükséges ideig
lehet.
A szájmaszk viselése a bent tartózkodás ideje alatt végig kötelező.
A fertőtlenítőszeres kézmosás biztosított, és több alkalommal (tevékenység
szerint) erősen javasolt.
A személyes higiénés hulladékot az előtérben, a kifejezetten e célra elhelyezett
kukákba kell dobni.
A programközpontokban mindenki kizárólag saját felelősségre tartózkodhat.

60+ programajánló
A teljes programkínálatról a www.
idosbarat.ujbuda.hu
honlapon az aktuális
havi programlistában,
illetve hétköznap 9–14
óráig a 372-4636-os
telefonszámon érdeklődhet. A programokon való részvétel
feltétele az Újbuda
60+ Kedvezménykártya, vagy
annak folyamatban lévő
igénylése.

Interneten zajló
rendszeres
programjaink
Origami

Foglalkozás minden hétfőn 14 órától
A részvételhez Facebookon csatlakozzon
az Origami (Újbuda 60+ Program) nevű
csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvezménykártya száma megadásával.

Szenior örömtánc
Andreával

Minden csütörtökön 17 órától
A részvételhez Facebookon csatlakozzon
a Szenior Örömtánc (Újbuda 60+ Program)
csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvezménykártya száma megadásával.

Online
problémamegbeszélő
csoportok

Pszichológus vezetésével csoportbeszélgetés különböző témák mentén keddenként
9.30–10.30 között (nagyobb létszám esetén
a második csoport 11.00-kor kezd) Google
Meet felületen. Jelentkezés: az idosbarat.

A beszélgetés online történik Google Meet
felületen hétfői napokon 13–14 óráig. Előzetes jelentkezés szükséges a 60plusz@
ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük, adják meg teljes (hivatalos) nevüket
és a 60+ kedvezménykártya számát.

ujbuda.hu honlapon található jelentkezési
lap kitöltésével (minden alkalomra külön
kell jelentkezni).
Témák:
Június 8. – Boldogság
Június 15. – Kapcsolatok
Június 22. – Képzelet

Dietetikai tanácsadás

Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb
táplálkozás jegyében változtatna eddigi
életmódján? Esetleg betegségével kapcsolatban tanácstalan, mit fogyaszthat?
Kérdéseinek, problémáinak részletes
leírásával várja levelét szakemberünk,
hogy pontos, mindenre kitérő választ
adhasson. Dr. Barna Lajosné Éva táplálkozási szakember várja kérdéseiket
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük, adják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ kedvezménykártya
számát. A foglalkozás ingyenes.

Gyógytorna-tanácsadás

A fizikai egészség megőrzése minden
életkorban fontos, de időskorban kiemelt
figyelmet igényel. A mozgásszervi gondok
megelőzésében, kezelésében tapasztalt
gyógytornász várja az érdeklődőket. Lehetőség nyílik egyéni kérdések megbeszélésére (a hétköznapokban mire figyeljünk,
mit tegyünk, ha fájdalom jelentkezik;
adott mozgásszervi problémára milyen
mozgásforma ajánlott, mi nyújthat megoldást stb.).

Számítógéppel,
okoseszközökkel
kapcsolatos
segítségnyújtó
szolgáltatás

Regisztrálni szeretne valahová, de problémába ütközött?
Videohívást kíván indítani
Skype vagy Viber alkalmazással? Fényképet szeretne küldeni? Esetleg az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalával vagy
csoportjaival kapcsolatban lenne kérdése?
Munkatársunk minden hétfőn 12–16 óráig,
pénteken 8–12 óráig segítséget nyújt. Felmerülő kérdéseiket feltehetik a 06/70/6847412-es telefonszámon vagy e-mailben
az it.60plusz@ujbuda.hu címen. Kérjük,
hogy kérdésekkel felkészülve keressék
munkatársunkat!

Online 60+ lelki
segítségnyújtás

Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki
meghallgassa vagy segítsen? Lehangoltnak, tehetetlennek érzi magát emiatt? Sok
idős ember nem kér segítséget lelki gondjával kapcsolatban, mert úgy gondolja,
ezt magának kell megoldania, vagy nincs
kihez fordulnia, esetleg nem
akar másokat terhelni. Pedig
legtöbbször egy jó beszélgetés,
egy kis felénk forduló figyelem
is segíthet abban, hogy jobban
érezzük és cselekvésre szánjuk
el magunkat, vagy kezünkbe
vegyük sorsunk irányítását. Az Újbuda
60+ Program részeként kínáljuk ingyenes
„segítő beszélgetések” szolgáltatásunkat,
ahol képzett időskorú önkéntesek várják,
hogy segíthessenek Önnek.
Keressen minket személyesen vagy telefonon ügyfélfogadási időben hétköznap
9–14 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő
utca 3.), tel.: 372-4636.

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ

Ügyfélfogadási idő: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között. Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont

Nyitvatartási idő: minden hétköznap 8.00–12.00 óra között. Cím: 1117 Budapest, Bölcső utca 3.

További elérhetőségeink

Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. (A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)
Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00)
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu. Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program (www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Kövessen minket a Facebookon is!

közös
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Lazac karalábéval?
Miért is ne?!

Elkészítés:
A citromnak lereszeljük a héját, aztán kifacsarjuk. A lazac bőrét óvatosan eltávolítjuk, átmossuk a filét, majd egy éles késsel nagyon apróra
összevágjuk. Összekeverjük a mascarponéval,
az átmosott, de még nyers rizzsel, ízesítjük sóval
és citromlével.
A karalábékat tisztítjuk, kivágjuk a közepüket,
majd betöltjük a lazacos tölteléket. A vissza-

Újra várrrjuk éttermünkben
nagy szeretettel!
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Jó étvágyat kívánunk!

hozzávalók:

14:38

keresztrejtvény

Avar Judit: Nyár-Nyarak c. ciklusából idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (A, U, D, L, Z, K). 13. Japán híradástechnikai márka. 14. Fokozatosan gyengítő, pusztító. 15. Madárlak. 16. Színmű. 18. Engur, a férfi ősisten másik neve a sumér mitológiában. (ABZU). 19. Holland ifjúsági
író (Imme DROS). 20. Hernyómozgással halad. 22. Óhajtani.
23. A tetejére. 25. Mennyei. 26. Az R-GO dobosa (Pasquale).
28. Török katonai rang volt. 30. Aki betűi keverve. 32. Orosz
származású francia filmrendező, színész (Jacques). 33. Zombori Levente. 34. Szomszédos
1
2
3
4
országhoz közeli település jelzője. 37. Kínából betelepített
13
hal. 39. Tolna megyei település. 40. Öltözet része! 41. Rést
nagyobbá tesz. 42. Meredek
16
17
vízpart, tájszóval. 43. A földi
civilizációt elpusztító ütközet.
20
45. Litván gépkocsijelzés. 46.
Kémiai Nobel-díjas amerikai
23
24
25
orvos és molekuláris biológus (Peter). 48. Tréfás fejtető.
28
29
30
49. Terror vége! 50. Közvetlen az orránál. 52. Svéd, olasz
34
35
és luxemburgi autójel. 54. Vis�sza: nagy varázsló. 55. Énekel
39
a varjú. 57. Mást bíz meg a vigyázással. 60. Cukrásztermék.
42
61. Költői felkiáltás. 62. A 3
testőr egyike. 64. ÖON. 65. Citátum. 67. Még jó!
45
46
47
Függőleges: 1. Umm Kajsz
határában lévő, műemlékekben
50
gazdag ókori település (A). 2.
Belül takar! 3. A horvát Zadar
55
56
olasz neve. 4. Hasmenés, orvosi szóval. 5. Gallium vegyjele.
60
6. Oil of …, a Procter & Gamble tulajdonában lévő bőrápolási
64
65
márka egykori neve. 7. Dúsgazdag ember. 8. Festőművész
munkaeszköze. 9. Jód, kén
és urán vegyjele. 10. Nehézkesen ír. 11. Charles …, Nagy Károly irodalmi álneve. 12. Igen régi. 17. Kipling fekete párduca.
19. A Hortobágyon is előforduló légköri jelenség. 21. Thaiföld
régi neve, angol térképen. 22. Mely személyt. 24. Szakterület.
27. Olaszország közszolgálati rádió- és televíziótársaságának
betűjele. 29. Joe D’Amato által rendezett, az 1980-as években készült olasz filmsorozat (ATOR). 31. Állattenyésztésben
használatos eszköz. 33. Gépalkatrészt ken. 34. Az idézet má-

sodik sora (O, N, Í, L). 35. Károsodás. 36. Ont betűi keverve.
38. Az uráli nyelvcsalád egyik alága. 41. Arameus eredetű női
név, jelentése: őz, gazella. 43. Idegen művészet. 44. Számnév. 47. Másokat lenéző önteltség. 50. Erkölcsi kiválóság. 51.
Levélmintával látja el. 53. Prágai domb a Moldva partján. 56.
Mózes testvére. 58. Egykori telefontárs. 59. Tonális és analitikus nyelv Ázsiában. 61. Lepedő vége! 63. Egymást előző
betűk az angol ábécében. 65. Ivanics Tamás. 66. Tupoljev felségjele.
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A Frici & Aranka amellett, hogy a „vadak
királynőjét”, Böhm Arankát teszi fókuszba, szerelemről és barátságról szól, bő
húsz esztendő budapesti történetét mutatja
be. A két világháború közti feleszmélést,
a veszteségek utáni emberi történeteket,
művek és barátságok születését, a nem
a harctéren, hanem az emberben magában
zajló harcok milyenségét.

Az előzmények

27

36

Frici & Aranka
címmel történelmi
tévéfilm készül
Karinthy Frigyes
és Böhm Aranka
viharos szerelméről.
A múlt századelő
Budapestjét is
bemutató történet
legfontosabb
eseményei Újbudán
játszódnak. A film
előzményeiről,
illetve kulisszatitkairól megálmodója és kreatív producere,
Újbuda kulturális nagykövete,
Juhász Anna mesélt.

„Irodalmárként nagyon régi álmom volt,
hogy minél több oldalról mutassam be
a századfordulós irodalmi életet, a kávéházi légkört, az alkotást, a művek születését – mondta el lapunknak Juhász Anna.
– Bő tíz éve, 2010 őszén léptem be az első
kávéházba, a kerületben álló Hadikba,
hogy ezzel a céllal felélesszem a genius
locit, a hely szellemét, és létrejött az Irodalmi Szalon. Ekkor kezdtem a Karinthy
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Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 34. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 10. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Vasárnap reggel álmosan, tunyán
megy a hajó a csillogó Dunán”. Nyertese: Bense Györgyné,
1117 Budapest, Baranyai út. Nyeremény: könyvjutalom, mely
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Fotók: Lettner Kriszta

A ropogós, zsenge karalábé igazi ínyencség! Fogyasztható nyersen, ekkor élvezhető ki legjobban a magas vitamintartalma, vagy levesben, főzelékben, de töltve is mennyei. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem séfje elhozta kedvenc töltöttkaralábé-receptjét, mely nem mindennapi fogás!
A tölteléket lazaccal készíti, ami nem csupán íze
és színe miatt fantasztikus, de rendkívül egészséges is.
Készítsük el a lazacos töltött karalábét citrusos
krusztában, tárkonyos veloutéval!

kult

15 | 2021. június 2. |

filmterv és lassan
film. Ebben Fráter
Zoltán irodalomtörténész és Vajda Anikó
író volt kollégám. 2020ban, amikor pályáztunk,
és a film munkálatai elkezdődtek, évforduló volt – Frici és Aranka
száz esztendeje, 1920 nyarán házasodott
össze –, úgy éreztük tehát, itt az ideje, hogy
felidézzük életüket, és megismerjük őket
közelebbről.”

csalàddal foglalkozni. Az évek múlásával
egyre inkább beleástam magam az akkori
viszonyok, a háború árnyékában létrejött
művek, a veszteségek és a szerelmek történetébe. Észrevettem, hogy a gondolataim
és estjeim fókuszába az írók mellett egyre
inkább a nők kerülnek. Nők, akik döntő
pozícióban, egy változó légkörben hallatták hangjukat, akik kiálltak magukért,
akik hatással voltak környezetükre. Így
számomra is egyre izgalmasabb téma lett
Karinthy Frigyes második felesége, Böhm
Aranka. Tavaly nyáron egy, a színházakat
megsegítő filmes pályázat olvasásakor férjemmel, Csáky Attila producerrel éreztük:
ez lehetőség Aranka, valamint a századfordulós irodalom bemutatására. Az Újbudán lévő, nagy múltra visszatekintő
Karinthy Színházzal közösen
pályázva módunk nyílt
a film megvalósítására.
Karinthy Verával, Karinthy Márton lányával, az örökösökkel
együtt fejlesztettük
az ötletet, és vált
az estek, az olvasmányok sokaságából forgatókönyv,

A történet

„A Frici & Aranka című film 1917-ben veszi kezdetét: látjuk, ahogy Berény Róbert
Aranka portréját festi műtermében,
majd a másik szálon bemutatkozik Frici és felesége,
Judik Etel („Boga”),
gyermekének anyja.
1918-ban Boga a spanyolnátha áldozata
lesz, Aranka szintén
egy gyerekkel marad egyedül, mikor
férje, Kertész Tivadar a háborúban
szolgál. 1920-ban végül a két, másképp magányos ember egymásra
talál. A klasszikus történetet talán kívülről fújjuk: Böhm
Aranka ródlibalesetet szenved, a lábadozás idején barátnőivel „telefonbetyárkodik”; felhívja az Otthon
Kört, ahol telefonhoz kér
egy írót, Karinthy lép oda,
ebből születik a szerelem.
Méghozzá háború idején,
amikor a kávéház a sziget,
a kapaszkodó, a felszabadult társasági élet szimbóluma, ahol élni lehet, alkotni és örülni az életnek.
A film egy szerelem története, egy korszak története, a századforduló utáni
Budapest története. Megje-

lenik benne szenvedély, irodalom,
kávéház, harc, bizonytalanság, és megjelenik Boga, Tivadar,
Kosztolányi, Szép Ernő
és Tóth Árpád.”

Az alkotók

„A produkció operatőre Szecsanov Martin,
rendezője Tóth Tamás, a látványtervező
Pallós Nelli. Ékszereket, régiségeket műkincsszakértőktől, festményeket a Kieselbach
Galériától kölcsönzött
az alkotógárda. A parádés
szereposztásban
a kerületben jártas néző
sok ismerőst fedezhet
fel: Aranka udvartartásában ott lesz barátnőként három sztár, Balázs
Andrea, Erdélyi Timea
és Eke Angéla – ők mind
szerepeltek a Karinthy
Színház számos előadásában, éppúgy mint Lázár Balázs színművész,
aki a New York Kávéház egy kulcsjelenetében tűnik fel. Judik Etelt Tenki Dalma
játssza, Kosztolányi Dezsőt Hajdu Tibor,

A film egy
szerelem története,
egy korszak története,
a századforduló utáni
Budapest története
Kosztolányi feleségét, Harmos Ilonát Páder Petra. A címszereplők kiválasztása
a castingon azonnal eldőlt: Karinthy Frigyest a Kaposváron, Cserhalmi György
osztályában frissen végzett tehetség, Bölkény Balázs, míg Böhm Arankát a kivételes kisugárzású Szakács Hajnalka alakítja.
A film korhű cím- és betétdalát Karinthy
Vera énekli.”
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Ezüstérmes az OSC
Drámai második mérkőzésen dőlt el a vízilabda-bajnokság

A kiváló formában versenyző Szolnoki Dózsa az Eurokupa megnyerése után sikerrel
behúzta az E.ON férfi vízilabda OB I bajnoki címét is, miután Szolnokon és Újbudán is le tudta győzni az OSC-t. Az Eurokupában kiélezettebb volt a küzdelem, ott
mindkét csapat háromgólos előnnyel behúzta a hazai meccseket, így végül ötméteresek döntöttek a Szolnok javára.
A siker extra lendületet adhatott a Tisza-parti együttesnek az országos bajnokságban, Szolnokon ugyanis 18-10-re nyerték a döntő párviadal első mérkőzését.
A Szolnoki Dózsa világszínvonalú játékosainak, a kiválóan támadó Filip Filipovicnak és a kapuban kérlelhetetlenül védő
Nagy Viktornak köszönhetően az OSC hiába hozta ki magából a maximumot, csak
egyenlítésekre futotta a küzdelmes mérkőzés során, amelyet végül a megállíthatatlanul játszó, öt gólt lövő Angyal Dániel tett
egyértelművé a Szolnok javára. Az OSC
nem bírta a hajrát, így a szolnokiak nyolcgólos előnnyel zárták az első fordulót.
A Nyéki Imre Uszodában már nehezebb
dolguk volt. Fej-fej mellett haladt a két
legjobb gárda, sőt, a második negyedben
a hazaiak megrázták magukat, Manhercz
Krisztián és Hárai Balázs remek teljesítményének köszönhetően három góllal el
is léptek, ám az utolsó játékrészbe mégis a szolnokiak fordulhattak egygólos
előnnyel.

A szépségdíjas találatokat hozó mérkőzést végül egy szerencsétlenül pattanó labdával nyerte meg a Szolnok Újbudán. Angyal a kapufáról és Lévai Márton tarkójáról
tudta belőni a győzelmet és a bajnoki címet
jelentő utolsó gólt, így a Szolnoki Dózsa
14-13-as eredménnyel megszerezte történetének tizedik bajnoki címét.
A szezon végén az újbudaiaknak be kellett érniük azzal, hogy ők a második legjobb csapat hazai és európai szinten, ami
akkor is szép teljesítmény, ha a Szolnokot
nem sikerült legyőzni a döntőkben.

Újbuda

Férfi vízilabda OB I-döntő:
1. meccs: Szolnok 18-10 OSC
2. meccs: OSC 13-14 Szolnok

Fotók: OSC Waterpolo Facebook

Nagyot küzdöttek az újbudai
vízilabdások a bajnoki
címért. Az utolsó pillanatokig
versenyben voltak, de végül
a Szolnok lett a győztes.

Teret ad a
barátságunknak.
Ez az én Alleem.
Legyetek részesei izgalmas
kutyabarát hétvégénknek!
2021. június 12–13.

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL:
• Ebathlon ügyességi
verseny

• Állatorvosi tanácsadás

• Kutyák a vörös szőnyegen

• Jótékonysági tombola
értékes nyereményekkel

• Sztárvendégek

• Kutya-gazdi páros fotózás

Műsorvezető: Gömöri András Máté
Helyszín: Kőrösy sétány az Allee mellett
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